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 Het Europees Sociaal Fonds investeert 

in jouw toekomst en is medefinancier 
van onderstaande activiteiten 
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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Van harte welkom bij de 1e Nieuwsbrief naar ouders van 

dit schooljaar!  

 

Via de Nieuwsbrief willen wij u informeren over 

personele zaken en andere nieuwtjes én op de hoogte 

stellen over de gang van zaken op onze school. 

 

De nieuwe leerlingen zijn al goed gewend en gaan deze 

week naar het 3-daags introductiekamp.  

Wij wensen hen plezierige dagen in Evertsoord! 

 

De Nieuwsbrief naar ouders wordt overigens ook 

gepubliceerd op onze Facebook pagina en op de website. 

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Jack Smulders 

Schoolleider  

https://nl-nl.facebook.com/PrOWildveld/
http://www.ogbuitengewoon.nl/wildveld/
https://www.facebook.com/School-voor-Praktijkonderwijs-Wildveld-352393114873234/timeline/
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Personeel 
Metaaltechniek 

Na de herfstvakantie zal Remco van Balkum de lessen metaaltechniek gaan geven. Hij start 

vooralsnog voor een dag per week, zo snel als mogelijk zal hij fulltime aanwezig zijn. 

Vervanging 

“Grote lerarentekorten”. 

“Scholen zetten onbevoegden voor de klas”. 

“Steeds vaker klassen naar huis gestuurd.” 

Dergelijke koppen vullen de kranten en nieuwsbulletins al geruime tijd. Ook in onze regio is het niet 

eenvoudig om korte- of langdurige vervangingen in te vullen en jammer genoeg is dit probleem niet 

op korte termijn opgelost. 

Het is onvermijdelijk dat de leerlingen een enkele keer les krijgen van een andere docent of lesuitval 

hebben.  

32Uiteraard doen we er alles aan om de lessen van de leerlingen zoveel mogelijk door te laten gaan.  

 

Ouderavonden 

In september jl. konden we velen van u begroeten tijdens 

een van de ouderavonden.  

U heeft kennis kunnen maken met de mentor van uw 

zoon/dochter en we hebben u bijgepraat over de 

ontwikkelingen op onze school. 

 

 

De webshop van OG Buitengewoon 

Onze leerlingen maken prachtige producten die soms op school worden verkocht maar ook via onze 

webshop te koop worden aangeboden. Naar de webshop. 

Het verkopen van deze producten dient een aantal doelen. Bij het Wildveld bijvoorbeeld worden 

leerlingen betrokken bij het stukje ondernemerschap dat het onderhouden van een webshop met 

zich meebrengt. Denk hierbij aan voorraadbeheer, inkoop-verkoop, vraag & aanbod.  

Bij scholen zoals Ulingshof en Impuls draait het meer om het produceren van de verkoopitems. En bij 

de Maaskei hebben ze al een hele tijd een fysieke ‘winkel’; atelier Alles Paletti die op deze wijze kan 

worden uitgebreid door ook online spullen te verkopen. Eén ding hebben ze gemeen, alle 

opbrengsten worden gebruikt om nieuwe materialen te kopen voor school. Met een aantal 

feestdagen voor de deur zoals Sinterklaas en Kerstmis is het zeker de moeite waard om eens in onze 

eigen webshop te kijken. De handgemaakte producten vind je niet in een gewone winkel en zo heb je 

dus altijd een uniek 

cadeautje. En het 

mooie is, dat ze met 

veel liefde en plezier 

zijn gemaakt door 

onze eigen leerlingen.  

 

 

 

http://www.buitengewoonwebshop.nl/
http://www.buitengewoonwebshop.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://apfvalblog.blogspot.com/2016/06/remise-des-prix-2016.html&psig=AOvVaw1S18qjngorZ7iaHR_Lkw2l&ust=1570535112627134
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Inloggen SOMtoday 
We vinden het belangrijk dat u nauw betrokken bent bij de ontwikkeling van uw zoon of dochter. 

Door in te loggen in ons leerlingvolgsysteem SOMtoday kunt u de cijfers, het rooster, het huiswerk 

en de afwezigheid van uw zoon of dochter bekijken.  

Via de website is uitgebreide handleiding beschikbaar. 

Het inlogscherm van SOMtoday is op verschillende  

manieren, ook via de website bereikbaar:  

- door op de homepage de knop SOMtoday te selecteren 

              - door de zoekfunctie te gebruiken   

- onder het kopje “OUDERS” →”LEERLINGENZORG”→”LEERLINGVOLGSYSTEEM” 

 

Ontbijt fase 1.1 
De leerlingen van 3.H1b hebben op vrijdag 6, 20 en 27 september en 4 oktober 2019  tijdens het 

mentoroverleg een gezond ontbijt verzorgd voor de groepen 

1.1.a, 1.1.b, 1.1.c en 1.1.d. 

Iedere week hebben we aan het einde van het ontbijt tips en 

tops gevraagd aan de leerlingen en docenten. Die tips hebben 

we de keer erna gebruikt om het ontbijt nóg meer naar ieders 

zin te verzorgen. Voorbeelden van tops vanuit de groep: veel 

keuze, heel lekker, gezond en een gezellig begin van de dag! 

Voorbeelden van tips: iets te veel boterhammen en eerder de 

boter neerzetten, suiker op tafel neerzetten.  

Al met al een leuke en leerzame activiteit ! 

 

Leerwerkbedrijf OG Buitengewoon restaurant 

Ut Lingsterhäöfke  
Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuw restaurant in 

Tegelen. Dit is een unieke samenwerking binnen onze 

stichting  met De Zorggroep. Wij maken gebruik van de 

faciliteiten van De Zorggroep en kunnen zo de leerlingen 

op een mooie plek leerwerkervaring op laten doen. Het 

vier gangen diner wordt bereid en geserveerd door 

leerlingen van de Velddijk, Impuls en het Wildveld.  

Voor meer informatie en reserveringen: bekijk de poster of 

surf naar onze website.  

Via deze link kun je zien wanneer het restaurant geopend 

is en via deze link kun je reserveren of bel naar  

06 47 03 77 02. TIP: Op de website kun je ook zien welke 

menu er iedere maand geserveerd wordt! 
Wij hopen jullie snel te mogen begroeten in restaurant  

Ut Lingsterhäöfke!  

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj--6_Wq4zlAhWHyqQKHQGeCj4QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fnl.freepik.com%2Ficonen-gratis%2Fzoom-of-zoekinterface-vergrootglas-hulpmiddel-symbool_725213.htm&psig=AOvVaw2glIrRiKOpe0c3d-SteQ8i&ust=1570613043754420
https://www.ogbuitengewoon.nl/media/documents/wildveld/2016-2017/Handleiding%20leerlingen,%20pdf.pdf
https://www.ogbuitengewoon.nl/wildveld/ouders/leerlingenzorg/leerlingvolgsysteem/
https://www.ogbuitengewoon.nl/wildveld/
https://www.ogbuitengewoon.nl/wildveld/ouders/restaurant-ut-lingsterhoaumlfke/openingstijden/
https://www.ogbuitengewoon.nl/wildveld/ouders/restaurant-ut-lingsterhoaumlfke/reserveren/
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Kerststal in het Trappistenklooster 
Bij Handvaardigheid en Hout zijn de leerlingen ontzettend hard aan het werken om de kerststal van 

het trappistenklooster in Tegelen aan te kleden.  

Het thema van dit jaar is de vervuiling van onze aarde. De leerlingen maken oa mooie werkstukken 

van afval. Hieronder zie je een 

voorproefje van een aantal 

werkstukken waar aan gewerkt wordt. 

De kerststal is te bezoeken vanaf  

14 december tot en met 5 januari a.s. 

van 11:00 tot 17:00 uur. 

Zeker een aanrader! 

 

 

 

Fijne herfstvakantie! 

 

 

 

 

 

Colofon 

Redactie 
Schoolleiding 

 
Vormgeving 

Onderwijsgroep Buitengewoon 

Afmelden nieuwsbrief 
Wanneer u deze nieuwsbrief niet 
(meer) wenst te ontvangen kunt 

u dit kenbaar maken door  
een e-mail te sturen naar 

wildveld@ogbuitengewoon.nl 
o.v.v.  

‘afmelden nieuwsbrief’. 

mailto:wildveld@ogbuitengewoon.nl

